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اعتماد 
به رسانه

■  مریم قرآنی

امروزه در عصر اطالعات و با افزایش و 
تعدد و تنوع بسیار رسانه ها، رسانه هایی 
می توانند  به حیات خود ادامه دهند که 
باشند.سوال  مردم  وثوق  و  اعتماد  مورد 
این است که یک رسانه برای ماندگاری و 
جلب اعتماد مخاطب و افزایش اعتبار خود 
چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ واقعیت 
این است که اگر رسانه ها گـردآوری و 
انتشـار درست و به هنگام پیـام و انعکاس 
واقعیت ها بدون کم و کاست و بدون 
کوچکترین دخل و تصرف را که مهم 
ترین کارکردشان به شمار می رود را به 
اعتبار  مخاطب  نزد  دهند  انجام  درستی 
کسب می کنند و مورد اعتماد  مردم خواهند 
بود.انتظار مردم از رسانه های گروهی این 
است که کاستی ها، مشکالت و کمبودها را 
آشکار کنند. رعایت اصل بی طرفی، دوری 
از مبالغه و تناقض گویی، موثق بودن منبع 
پیام و عدم تحریف و سانسور پیام ها و 
اخبار، اعتمـاد و اطمینـان مردم را به رسانه 
ها افزایش خواهد داد و موجب می شود 
که مردم آن رسانه را به عنوان منبع اصلی و 
مهم برای دریافت اطالعات بپذیرند.امروز 
و در آستانه ی سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای 
اسالمی در شهرها، با وجود شرایط متزلزل 
اقتصادی، تورم لجام گسیخته، خانه نشینی 
و در زمانی که پیک چهارم کرونا در کشور 
همچنان قربانی می گیرد، رسانه ها از رادیو و 
تلویزیون گرفته تا روزنامه ها، خبرگزاری ها 
و سایت های خبری، نقش بسیار تاثیرگذار 
و تعیین کننده ای دارند.رسانه ها بیشتر در 
معرض آسیب ها و تهدیدهای حاصل 
از بحران ها در جامعه قرار دارند. طوفان 
در  سهمگینی که شیوع ویروس کرونا 
ها  رسانه  که  داد  نشان  کرد  برپا  جهان 
باید خود را برای شرایط بحرانی بیش 
به خوبی  بتوانند  تا  کنند  آماده  از پیش 
جوابگوی نیازهای مردم در زمان بحران 
باشند.با توجه به شرایط امروز کشور و 
تاثیر انتخابات بر همه سطوح و بخش 
های جامعه، رسانه ها، اولین بخش هایی 
هستند که باید برای پیگیری مطالبات مردم 
برنامه ریزی کنند. رسانه ها به هدایت، 
جهت دهی و آگاهی بخشی مردم کمک 
می کنند و با بی طرفی و طرح مطالبات 
مردم اعتماد عمومی را افزایش می دهند 
و این مهم تنها با رعایت اصول حرفه ای 

رسانه ای، امکان پذیر خواهد بود.

■  مدیر مسئول
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کاهش ۶.۲ درصدی  از  گلستان  احوال  ثبت  مدیرکل 
اظهارکرد:  مطیع،  خبرداد حمیدرضا  استان  در  والدت 
در سال ۱۳۹۸ تعداد ۳۲ هزار و ۹۳۲ واقعه والدت در 
گلستان ثبت شده و این عدد در سال ۹۹ به ۳۰ هزار و 
۸۸۱ مورد رسید که کاهش ۶.۲ درصدی را نشان می دهد. 

مدیرکل ثبت احوال گلستان با اشاره به آمار بلند مدت، 
افزود: در سال ۱۳۹۳، تعداد ۴۳ هزار و ۶۱۵ واقعه والدت 
در گلستان ثبت شد که نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۳ 
هزار والدت مواجه هستیم. وی ادامه داد: در زمینه ازدواج 
در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۵ هزار و ۱۸۵ فقره ثبت شده و در 

سال گذشته این عدد به ۱۵ هزار و ۸۵۷ مورد رسید که 
خوشبختانه افزایش ۴.۴ درصدی را شاهد هستیم. مطیع با 
مقایسه آمار با سال ۱۳۹۳، بیان کرد: در سال ۱۳۹۳ تعداد 
۱۹ هزار و ۸۵۲ فقره ازدواج در استان ثبت شده بود که این 

آمار با کاهش چهار هزار مورد همراه است.

کاهش   میزان
 تولد   درگلستان 
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تعداد بستری های کرونایی
 به ۴۴3 نفر رسید
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فاصله فقر ، 
غنا و کودکان !

حمایت بنیاد مسکن از
 زوجهای جوان و مستاجران
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حمایت بنیاد مسکن از
 زوجهای جوان و مستاجران

اینکه  بیان  با  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
تاکنون ۸۳۳۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی 
به مساحت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع به 
متقاضیان ساخت مسکن با اولویت زوجهای 
واگذار  زمین  فاقدین  و  مستاجران  جوان، 
شده، گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
راستای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن نسبت به تملک 
و  اقدام  روستاها  محدوده  در  ملی  اراضی 
بعد از تفکیک و آماده سازی اراضی، این 
اراضی را به متقاضیان واجد شرایط واگذار 
میکند. به گزارش روابط عمومی، حسینی 
به  مربوط  واگذاری  آمار  بیشترین  افزود: 
مراوه  قطعه،   ۳۳۱۰ با  کالله  شهرستانهای 
قطعه   ۷۷۶ با  گنبد  و  قطعه   ۲۵۸۲ با  تپه 
دارای  شهرستانها  این  اتفاقا  که  باشد  می 
بیشترین واحد مسکونی بی دوام روستایی 
و مستاجر نیز هستند و واگذاری این اراضی 
این  در  مسکونی  واحدهای  نوسازی  به 
شهرستانها کمک شایانی کرده است. بنیاد 
به کلیه متقاضیان ساخت  در حال حاضر 
مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت 
کمتر از ۲۵ هزار نفر تا سقف ۶۵ میلیون تومان 
با بازپرداخت ۱۵  تسهیالت قرض الحسنه 

ساله پرداخت میکند.

برای خدمت صادقانه
 به ایثارگران تالش کنیم

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اسناد  ایثارگران  و  جانبازان  گفت:  گلستان 
زنده حقانیت نظام جمهوری اسالمی ایران 
هستند و ملت ما همواره بر این همه ایثار و 
از خودگذشتگی بر خود می بالد. به گزارش 
روابط عمومی، اسرافیل وزیری در دیدار با 
جانباز گرانقدر ۷۰ درصد هشت سال دفاع 
جانبازی  داد:  توضیح  رمرودی،  مقدس، 
نشانه روح ایثار و فداکاری در راه اسالم و 
انقالب و جانبازان سند افتخار جامعه هستند 
که با الگو گرفتن از علمدار کربال در تمامی 
عرصه ها و میدان های مبارزه همواره پابرجا 
در کنار امام و اهداف انقالب ایستادند. وی 
با اشاره به ازخودگذشتگی و ایثار جانبازان 
چه در زمان جنگ و در حال حاضر گفت: 
ما مدیون این عزیزان هستیم؛ لذا باید تالش 
کنیم با خدمت بیشتر و صادقانه پاسخگوی 
باشیم.  عزیزان  این  ازخودگذشتگی های 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اسناد  ایثارگران  و  جانبازان  گفت:  گلستان 
زنده حقانیت نظام جمهوری اسالمی ایران 
هستند و ملت ما همواره بر این همه ایثار و 
از خودگذشتگی بر خود می بالد. وزیری نقش 
شهدا و ایثارگران را در پیروزی انقالب حیاتی 
و تعیین کننده دانست و یادآور شد: فرهنگ 
به ویژه  مردم  بین  در  باید  شهادت  و  ایثار 

جوانان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رشد 16 برابري تولید ماهیان خاویاري
طي  گفت:  گلستان  شیالت  کل  مدیر 
امید،  و  تدبیر  دولت  خدمت  سالهاي 
مزارع  در  خاویاري  ماهیان  پرورش 
 ۱۶ توجه  قابل  رشد  با  استان،  منفرد 
گزارش  به  است.  بوده  همراه  برابري 
روابط عمومي، سید جواد قدس علوي با 
اعالم این خبر تصریح کرد: حجم تولید 
در سال  تن  از ۴  استان  در  ماهیان  این 
رسیده  در سال ۹۹  تن  رقم ۶۵  به   ۹۲
این  زیر  سطح  به  اشاره  با  وي  است. 
مزارع خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ تنها 
ماهیان  پرورش  منفرد  مزرعه  هکتار   ۳
در سال  که  داشتیم  استان  در  خاویاري 
۹۹ این سطح ۸.۳ هکتار رسیده است. 
وي افزود: همچنین با ایجاد این مزارع در 
سال ۹۲ تنها براي ۳ نفر ایجاد شغل شده 
بود که در حال حاضر ۳۹ نفر مشغول 
ماهیان  پرورش  منفرد  مزارع  در  کار  به 
خاویاري استان هستند. مدیر کل شیالت 

گلستان تصریح کرد: هم اکنون تعداد ۶ 
خاویاري  ماهیان  پرورش  منفرد  مزرعه 
در استان با ظرفیت اسمي تولید ۷۹ تن 
فعال هستند. قدس علوي سواحل استان 
را زیستگاه اصلي ماهیان خاویاري کشور 
دانست و اظهار کرد: از قدیم االیام این 

منطقه با خاویار در کشور شناخته مي شد 
و در حال حاضر نیز تالش مي کنیم زمینه 
احیاي این فعالیت اقتصادي را در استان 
همین  بر  داد:  ادامه  آوریم.وي  فراهم 
ماهیان  پرورش  مجتمع  ایجاد  اساس 
کار  دستور  در  گمیشان  در  خاویاري 

شیالت قرار دارد که به عنوان بزرگترین 
در  خاویاري  ماهیان  پرورش  مجتمع 
در  دنیا شناخته مي شود. قدس علوي 
خصوص ظرفیت هاي این مجتمع گفت: 
تن   ۴۰۰۰ تولید  هدف  با  مجتمع  این 
گوشت و ۳۰۰ تن خاویار، با مساحت 
به  نفر  اشتغالزایي ۲۴۰۰  ۵۰۰ هکتار و 
طور مستقیم و غیرمستقیم در قالب ۲۰۰ 
مزرعه با هزینه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در 
حال عملیاتي شدن است که در مرحله 
با  پایلوت  اول آن ۴ مزرعه به صورت 
ظرفیت هر مزرعه ۲۰ تن تولید گوشت 
و ۱.۵ تن خاویار با اعتباري بالغ بر ۴۰۰ 
خصوصي  بخش  توسط  ریال  میلیارد 
در حال اخذ مجوزهاي الزم مي باشد. 
مدیر کل شیالت گلستان در پایان گفت: 
مجتمع  این  ایجاد  با  بتوانیم  امیدواریم 
نقش بسزایي در اشتغالزایي، تولید و رشد 

اقتصادي کشور و استان داشته باشیم.

۸.۱ درصد دانش آموزان
 سوء تغذیه دارند

مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت 
دریافت  دلیل  به  گفت:  گلستان 
ناکافی مواد غذایی و کالری و کمبود 
دانش  درصد   ۸.۱ ها،  مغذی  ریز 
دارند.  تغذیه  سوء  گلستان  آموزان 
از  داشت:  اظهار  لشکربلوکی  فرهاد 
مجموع این دانش آموزان ۴.۸ درصد 
وزن  دارای  گلستان  دانش آموزان 
قد  دارای  درصد  و ۳.۳  غیراستاندارد 
کوتاه تر از میانگین جهانی هستند. وی 
کوتاهی  و  الغری  مشکل  کرد:  بیان 
در  بیشتر  گلستان  آموزان  دانش  قد 
مناطق شرق استان و سکونتگاه های 
پیرامونی گرگان مشاهده می شود که 

 ۳ با  پسر  آموزان  دانش  بین  این  در 
با  دختر  آموزان  دانش  و  دهم درصد 
۸۴ صدم درصد دارای الغری شدید 
و ۴۸ صدم درصد دختران و ۱۹ صدم 
پسران دارای کوتاه قدی شدید هستند. 
وی همچنین با اشاره به شروع فصل 
امتحانات آخر سال مدارس و اهمیت 
تغذیه صحیح در زمان امتحان گفت: 
مورد  مواد  از  کافی  مقادیر  مصرف 
انواع  برای حفظ سالمت بدن و  نیاز 
مختلف مواد غذایی از جمله لبنیات، 
سبزیجات، حبوبات، شیر، گوشت، نان 
و غالت، تخم مرغ، میوه ها و مغزها در 
روزهای امتحانات برای دانش آموزان 

اهمیت ویژه ای دارد. مدیر گروه بهبود 
تغذیه مرکز بهداشت گلستان با اشاره 
در  آموزان  دانش  تمرکز  ضرورت  به 
غذاهای  مصرف  گفت:  مطالعه  زمان 
را  ایمنی  سیستم  آماده  و  شده  سرخ 
تضعیف می کند و میزان تمرکز دانش 
ادامه  دهد. وی  می  کاهش  را  آموزان 
در  آموزان  دانش  صبحانه  وعده  داد: 
زمان امتحانات باید مجموعه ای کامل 
نان،  شیر،  چرب،  کم  تازه  لبنیات  از 
و  مغزها، عسل  انواع  تازه،  سبزیجات 
تخم مرغ باشد که حذف یا مصرف کم 
این مواد باعث افتادن قند خون و کاهش 

تمرکز در زمان امتحان خواهد شد.

خرید تضمینی کلزا آغاز شد
خرید  از  گلستان  کشاورزی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
تضمینی دانه های روغنی در استان خبرداد. به گزارش 
مهر، سیدخالق سجادی اظهارکرد: از بیستم اردیبهشت ماه 
سال جاری عملیات خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در 
استان آغاز و قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا 
در سال زراعی جاری ۱۱۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم 
پایه  بر اساس  این قیمت  افزود:  اعالم شده است. وی 
خرید با دو درصد ناخالصی و ۹ درصد رطوبت است. 
مدیرکل غله و خدمات کشاورزی گلستان بیان کرد: در 
فرآیند خرید دانه روغنی کلزا از استانداردهای ملی نمونه 
برداری، آزمون دانه های روغنی و اندازه گیری رطوبت 
استفاده می شود. سجادی ادامه داد: حداکثر ناخالصی قابل 
قبول دانه روغنی کلزا جهت خرید تضمینی ۱۰ درصد و 

همچنین حداکثر رطوبت مجاز برای این دانه روغنی ۲۰ 
درصد است. وی افزود: براساس پیش بینی های اعالمی 
از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان انتظار می رود در 
سال جاری حدود ۷۸ هزار تن دانه روغنی کلزا از بیش از 

۴۹ هزار هکتار اراضی زیرکشت این محصول در گلستان، 
برداشت شود. سجادی همچنین از در نظر گرفتن ۴۲ مرکز 
خرید کلزا در سطح استان گلستان برای خرید تضمینی 
این محصول خبر داد. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
گلستان خاطر نشان کرد: گلستان از استان های پیشرو در 
امر تولید و خرید تضمینی دانه روغنی کلزا است و رتبه 
نخست خرید این محصول را در کشور به خود اختصاص 
می دهد. وی توضیح داد: همچنین با توجه به اینکه خرید 
تضمینی از طریق سامانه سیفا و استعالم از سامانه پهنه بندی 
جهاد کشاورزی صورت می گیرد از کشاورزان درخواست 
می شود تا در صورت عدم ثبت مشخصات در سامانه 
پهنه بندی در اسرع وقت نسبت به ثبت مشخصات در این 

سامانه اقدام کنند.

75۰ زن باردار در
 گلستان به کرونا مبتال شدند

پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
ابتدای شیوع کرونا،  از  گلستان گفت: 
بیش از ۷۵۰ زن باردار در گلستان به 
با روز  اند. همزمان  کرونا مبتال شده 
جهانی ماما در مراسمی از ۱۰۴ مامای 
نمونه استان به صورت ویدئوکنفرانسی 
حضوری  صورت  به  هم  ماما   ۲۰ و 
علوم  دانشگاه  رئیس  شد.  تجلیل 
پزشکی گلستان در این مراسم گفت: 
در  ماما   ۴۰ و  هزار  حاضر  حال  در 

مراکز درمانی و بهداشتی و آموزشی 
عبدالرضا  کنند.  می  فعالیت  استان 
هزار   ۳۴ به  توجه  با  افزود:  فاضل 
زایمان در سال در استان، کار مامایی 
طاقت  و  سخت  نیرو،  تعداد  این  با 
فرسا است. سرپرست معاونت درمان 
هم  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت: در دوران کرونا ماماها هم پا به 
پای مدافعان سالمت جانانه ایستادند و 
از خودگذشتگی نشان داده اند. مهدی 

زرگران افزود: از مجموع ۳۰ هزار و 
۳۰۰ بیمار بستری کرونایی از ابتدای 
اسفند ۹۸ تاکنون، بیش از ۷۵۰ نفر آنها 
بهداشتی  اند.معاون  بوده  باردار  مادر 
دانشگاه علم پزشکی گلستان هم بیان 
کرد: ماماها به خصوص در سطح یک 
با  ماه  تا ۶  پنج  حداقل  خدمت  ارائه 
مادران باردار در ارتباط هستند و به آنها 
خدمت می دهند که این موضوع ارزش 

کار ماما را دو چندان می کند. 
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خبر

تعداد بستری های کرونایی
 به ۴۴3 نفر رسید

از  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مراکز  در  کرونایی  های  بستری  کاهش 
گزارش  به  داد.  خبر  استان  سطح  درمانی 
روند  کرد:  اظهار  فاضل  عبدالرضا  مهر، 
کاهشی بستری های کرونایی را در گلستان 
شاهد هستیم به گونه ای که تعداد بیماران 
نسبت به روز گذشته ۴۰ نفر کاهش یافته 
و به ۴۴۳ نفر رسیده است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان افزود: از این تعداد ۸۷ 
نفر در icu تحت مراقبت بوده و ۳۲ نفر هم 
به دستگاه ونتیالتور متصل هستند. وی با 
توجه به پیک چهارم کرونا و ورود کرونای 
آفریقایی در کشور،  یافته هندی و  جهش 
های  پروتکل  همچنان  باید  مردم  گفت: 
از حضور در  را رعایت کرده و  بهداشتی 
دورهمی ها پرهیز کنند. فاضل اضافه کرد: 
در حال حاضر شهرهای گرگان، کردکوی، 
در  گالیکش  مینودشت،  آزادشهر،  بندرگز، 
گنبدکاووس،  شهرهای  نارنجی،  وضعیت 
مراوه تپه، آق قال، گمیشان، بندرترکمن و 
رامیان در وضعیت زرد قرار داشته و کالله 

تنها شهرستان قرمز استان است.

مرکز لجستیکی اینچه برون
 در 53۸ هکتار ساخته می شود

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: مرکز 
لجستیکی اینچه برون در ۵۳۸ هکتار ساخته 
اعتماد  محسن  مهر،  گزارش  به  شود.  می 
اظهارکرد: از ابتدای سال تاکنون ۹۲ هزار و 
۳۸۰ تن کاال در پایانه های راه آهن گلستان 
هم  کاال  تن  و ۶۰۰  هزار   ۱۳ و  بارگیری 
تخلیه شده است. مدیرکل راه آهن شمال 
شرق ۲ گفت: از اتفاقات مهم روزهای اخیر 
مرکز  احداث  برای  هکتار   ۵۳۸ واگذاری 
لجستیکی اینچه برون )بندر خشک( به راه 
آهن بوده است. وی اضافه کرد: خوشبختانه 
این امر با پیگیری های مسئوالن استانی، در 
کمیسیون مستندسازی ماده ۶۹ دولت مصوب 
شد و به زودی ابالغ می شود. اعتماد گفت: 
همچنین همزمان با این طرح منطقه آزاد اینچه 
برون هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مصوب شد که در استان و کشور تحول ایجاد 
کرده و رشد اقتصادی و اشتغال زایی به دنبال 
خواهد داشت. مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ 
گفت: فعالیت های راه آهن استان و اتصال خط 
عریض در تصویب منطقه نقشه تاثیرگذاری 
استان مزیت  داشته است. وی توضیح داد: 
رقابتی زیادی نسبت به سایر استان ها داشت 
و منطقه آزاد اینچه برون توجیه اقتصادی دارد. 
اعتماد گفت: این اتفاقات نویدبخش روزهای 
بهتر استان است و می توان به طرح اساسی که 
برای ایستگاه مرزی اینچه برون پیش بینی شده 
که باید در افق ۱۴۰۴ جابجایی کاال به پنج 
میلیون تن برسد، نزدیک شویم. مدیرکل راه 
آهن شمال شرق ۲ اظهارکرد: اجرای این بندر، 

سه هزار شغل ایجاد خواهد کرد. 

فاصله فقر ، 
غنا و کودکان !

■  دکتر حسین میقانی

در این روزهای مقدس  که تمامی افراد 
از روشهای حکومتی امام علی )ع( و 
مبارزه بی امان ایشان با فقر و تنگدستی و 
یاری رساندن به فقرا و بیچارگان سخن 
به میان می آورند و اگر چه مقداری از 
این تعاریف حتی اگر غلو به نظر برسد 
تاریخی  هیچ  را  امام  دستگیری  ولی 
کتمان نکرده است و سراسر حکومت 
علی)ع ( از عدالت و ارج نهادن به نقش 
ارتباط  همین  در  دارد.  حکایت  مردم 
است که در شبهای ماه مبارک رمضان 
و در هنگامه سحر آقای حجت االسالم 
خصوصیات  از  کاشانی  المسلمین  و 

شخصیتی و حکمرانی امام چنان تعریف 
می کنند که هر بیننده ای دوست دارد 
که حکومتی مشابه امام در مملکت حاکم 
باشد و حاکمان مانند امام با زیردستان 
ارتباط داشته باشند ولی با کمال تاسف 
طور  جامعه  واقعیتهای  که  گفت  باید 
دیگری نشان می دهد که در این مورد 
مطالبی ارائه میشود اگر چه شاید مورد 
رضایت خیلیها نبوده و آن را خارج از 
واقعیت بدانند. من فقط به شرح مسائل 
دو گونه از کودکان جامعه )کودکاني که 
شبها با دیدن کارتون میخوابند و کودکاني 
خواهم  میخوابند(  کارتون  در  شبها  که 
برای  باشد  تلنگری  شاید  پرداخت. 
حاکمان جامعه تا بیشتر به فکر کودکان 
مملکتمان باشند. ابتدا داستانی از چالی 

چاپلین نقل خواهم کرد بدین مضمون :
وقتی بچه بودم کنار مادرم می خوابیدم 
مثاًل  می کردم.  آرزو  یک  هرشب  و 
بازی  اسباب  برایم  می کردم  آرزو 
شرط  به  »می خرم  می گفت:  بخرد؛ 
برم  می کردم  آرزو  یا  بخوابی.«  اینکه 
می گفت:  دنیا؛  شهربازِی  بزرگترین 
بخوابی.«  اینکه  شرط  به  »می برمت 
یک شب پرسیدم »اگر بزرگ بشوم به 
»می رسی  گفت:  می رسم؟«  آرزوهایم 
با  شب  هر  بخوابی.«  اینکه  شرط  به 
خوشحالی می خوابیدم. اِنقدر خوابیدم 
کوچک  آرزوهایم  و  شدم  بزرگ  که 
دیدم؛  خواب  مادرمو  دیشب  شدند. 
پرسید: »هنوز هم شب ها قبل از خواب 
گفتم:  می کنی؟«  فکر  آرزوهایت  به 
»شب ها نمی خوابم.« گفت: »مگر چه 
آرزویی داری؟« گفتم: »تو اینجا باشی 
باشم.« گفت:  نداشته  آرزویی  هیچ  و 
خوابت  به  می کنم  را  خودم  »سعی 
بیایم، به شرط آنکه بخوابی«.کودکاني 
کارتون  دیدن  با  شبها  که  هستند 
میخوابند و کودکاني نیز هستند که شبها 

در کارتون میخوابند!
آه از عدالتروزگار!

اگرمغزخاليهمچونشکمخاليسروصد
امیکرد، جهاناکنونتعریفدیگریداشت!

سرنوشت  هستند  معتقد  حتيافراديکه 

قابل  و  تعیینشده  قبل  از  همه 
ازخیابان  موقعردشدن  تغییرنیست، 
ميکنند!  نگاه  را  آن  طرف  دو 
اما  دارند،  سکههايپولهمیـــشهصدا 
پسوقتي  هستند،  بيصدا  اسکناسها 
و  آرام  بیشتر  باالرفت  ارزشت 
باش!ازمــرگنترسیـــد،  بيسروصدا 
از ایــن بترسید که وقتي زنــــدهاید، 
چـــیزي در درون شما بمیــرد بهنام 
که  میرسد  نظر  به  چنین   !!! انسانیت 
فاصله فقر و غنا در جامعه ما روز به 
روز باال و باالتر میرود و هم اکنون که 
ویروس کرونا خود نمایی میکند این 
دانش  و  کودکان  میان  در  را  فاصله 

آموزان وطن بهتر میتوان لمس کرد که 
به نمونه هایی از این فاصله ها میتوان 

اشاره نمود.
الف : حال که کالسهای مدارس و دبیرستانها 
و دانشگاههای سراسر کشور به صورت 
از  میگردد  برگزار  مجازی  و  آنالین 
گوشه و کنار کشور اسالمیمان گزارش 
میرسد که در مناطقی امواج اینترنتی قابل 
دریافت نیست و قاعدتا دانش آموزان آن 
مناطق از مباحث درسی ارائه شده توسط 
زمان  در  و  بوده  بهره  بی  معلمانشان 
امتحان باید رقابتی ناعادالنه را با دانش 
آموزانی که از کالسها بهره برده اند را 
داشته باشند و البته این موضوع در مورد 
شبکه های تلویزیونی مانند شبکه شاد و 
... نیز مطرح هست که تعدادی از دانش 

آموزان این مملکت از دریافت امواج 
تلویزیونی محروم بوده و شبکه آنها فقط 
و فقط یک چیز را نشان میدهد و آن هم 
" برفک " هست و نباید از این نکته هم 
غافل بود که شاید خانواده هایی باشند که 
اصال قادر به خرید تلویزیون نمی باشند 
حتی در مناطقی که شبکه های تلویزیونی 

قابل دریافت هستند. 
ب : به دلیل همین فاصله طبقاتی در 
جامعه است که میتوان مشاهده کرد که 
که  هستند  آموزانی  دانش  و  کودکان 
نیاز  تمامی دستگاهها و وسایل مورد 
را برای دریافت اینتر نت و شرکت در 
از موبایل، تبلت، آی پد،  کالسها اعم 
لپ تاپ و کامپیوتر را دارند در حالی 
که دانش آموزانی پیدا میشوند که نه تنها 
هیچکدام از این ابزار دنیای تکنولوژی را 
نداشته بلکه برای گوش دادن به یک 
ساعت کالس درسی اینترنتی مجبور به 
کرایه موبایل و یا تبلت از همسایه خود 
در قبال پرداخت پول می باشند و شاید 
در روستاها و مناطقی باشد که خانواده 
ها بطور مشترک اقدام به خرید دستگاهی 
کرده باشند تا جگر گوشگانشان بتوانند 
ساعتی را در کالس درس حاضر شوند 
عدالتی  بی  نهایت  اینکه  نهایت  در  و 
آموزان  دانش  این  تمامی  که  هست 
در زمان امتحان کنکور باید با یکدیگر 
رقابت کرده و چه بسا دانش آموزانی 
با درجه هوشی باال و به دلیل نداشتن 
امکانات آنچنانی از قبول شدن در کنکور 
باز مانده و نتوانند در آینده مشکلی از 
مشکالت مملکتشان را حل نمایند و 
باید به این مطلب این را هم اضافه کرد 
که آن فرزندان اغنیا عالوه بر داشتن 
امکانات اقدام به خرید کتابهای کمکی 
و گرفتن کالسهای خصوصی آنچنانی 
و با قیمتهای آنچنانی هم می نمایند. 
با توضیحات باال حال میتوان شفاف 
تر به مسئله فقر و غنا و در ارتباط با 

کودکان و دانش آموزان پی برد.

■  عضو هیات علمی دانشگاه

www.golshanemehr.com

))
فاصله فقر و غنا در جامعه ما روز 
به روز باال و باالتر میرود و هم 
اکنون که ویروس کرونا خود 
نمایی میکند این فاصله را در 

میان کودکان و دانش آموزان 
وطن بهتر میتوان لمس کرد

محدودیت های ترافیکی در عید فطر
تشدید  از  گلستان  انتظامی  فرمانده 
محدودیت های تردد در ورودی های 
استان خبرداد و گفت: شهروندان از سفر 
به  کنند.  پرهیز  فطر  عید  تعطیالت  در 
گزارش روابط عمومی، در جلسه ستاد 
استاندار  حضور  با  که  استان  کرونای 
و  »از«  سفر  که  شد  مقرر  شد،  برگزار 
فطر  عید  تعطیالت  در  گلستان  »به« 
فرمانده  راستا  همین  در  باشد.  ممنوع 
بر  اظهارکرد:  گلستان  استان  انتظامی 
اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
و برای حفظ سالمتی مردم، برای این 
ایام محدودیت هایی در نظر گرفته شده 
است که از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۱ 
اردیبهشت ماه تا ساعت ۱۲ روز شنبه 
۲۵ اردیبهشت ماه محدودیت های تردد 
فاضل  شد.محمدسعید  خواهد  اعمال 

در  پلیس  حضور  به  اشاره  با  دادگر 
چهار محور ورودی استان برای اعمال 
محدودیت تردد خودروها، افزود: نیروی 
انتظامی برابر قانون با ناقضان مصوبات 

کند.  می  برخورد  کرونا  با  مقابله  ستاد 
وی در خصوص نحوه اعمال قانون در 
این ایام تصریح کرد: ورود و خروج از 
مناطق قرمز یک میلیون تومان و مناطق 

نارنجی و زرد ۵۰۰ هزار تومان جریمه 
اینکه  ضمن  داشت  خواهد  دنبال  به 
الی   ۲۲ ساعات  بین  تردد  محدودیت 
سه بامداد در تمامی مناطق شهری ادامه 
دارد. فاضل دادگر با اشاره به فعال بودن 
مبادی  در  پلیس  نظارتی  های  دوربین 
منظور  به  شهرها  خروجی  و  ورودی 
اعمال قانون متخلفان، خاطرنشان کرد: 
نقاط  در  شخصی  خودروهای  تردد 
و  هوشمند  بصورت  دوربین  دارای 
در نقاط فاقد دوربین، توسط ماموران 
پلیس کنترل خواهد شد. وی تاکید کرد: 
نقل  و  ناوگان های حمل  ایام  این  در 
عمومی، خودروهای امدادی و خدمات 
رسان و خودروهای تامین کننده ارزاق 
در  توانند  می  شهروندان  نیاز  مورد 

محورها تردد کنند.
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یادداشت

حافظ بخوانیم
 
 

■ آزاده حسینی

به صفای دل رندان صبوحی زدگان
بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند

رندان صبوحی زده؛ رند، شخصیت بی پروای 
شعر حافظ که نه دروغ می گوید و نه تظاهر 
به راستی می کند. دعایش چنان خالصانه است 
که مانند کلیدی،  بسیاری از درهای بسته را 
خواهد گشود. سوگند به صفای دل رندان که 
باده صبحگاهی می نوشند و چنان صفای قلبی 
دارند که دعاهایشان اجابت می شود. شما برای 
برآورده شدن دعاهایتان چه می کنید؟ نیمه 
شب های قدر را چگونه قدر دانستید؟ سه 
شب در سال تعیین می شود برای خلوت و 
راز و نیاز. شب نیایش. شبی که تمرکز کنیم بر 
خواسته هایمان، شب دور ریختن افکاری که 
به هر دلیل ناپسند دانستیم. »دال بسوز که سوز 
تو کارها بکند/ نیاز نیم شبی دفع صد بال بکند«

داستان

 

■ زهرا خمر. دهم انسانی

که حالم خوب  من  سالم خداجون خوبی؟! 
نیست. خیلی دلم گرفته. خدایا کاش االن کنارم 
بودی و دستاتو لمس میکردم تا آروم شم. فکر 
کردن و صحبت با تو به آدم آرامش میده. ولی 
اگر دستانت را بگیرم و سرم را بگذارم روی شانه 
ات و حسابی باهات درد دل کنم آروم میشم. 
خدایا! به من صبری بده تا بتونم ببخشم، بتونم 
جبران کنم، بتونم فراموش کنم. مهم تر از همه 
قلبم را پاک و صاف کن تا جایی باشه برای 
کسانی که دوستشون دارم و دوستم  دارند. یه 
قلبی که بدون تنفر و بدون کینه باشه؛ تا بتونم 
راحت زندگی کنم. اونقدری بهم قدرت بده تا 
بتونم در برابر مشکالتم بایستم و باهاشون بجنگم 
و نا امید نشم. خدایا! تو فقط از درد دل هایم خبر 
داری! مرسی که هوامو داری و هستی! راستی 
خداجون تا فراموش نکردم بهت بگم که خیلی 

دوستت دارم.

 شب قدر بود. من در 
این شب شروع کردم 
به خواندن دعا و انجام 
دادن آداب این شب. 
خیلی شب خوبی بود. 
کنار پنجره نشسته بودم. هوای بیرون پر 
انرژی و اکسیژن بود. حس میکردم  از 
میزنند.  حرف  هم  با  دارند  ها  درخت 
همینجور به بیرون خیره شده بودم که با 
صدای اذان به خودم آمدم و بلند شدم تا 
نماز بخوانم. چشمم به چادر مادرم افتاد 
که قرار بود با آن نماز بخوانم. اما تو دلم 
گفتم که ای کاش االن همون چادری که 
خیلی دوستش داشتم یه چادر سفید با 
گل های بنفش اینجا بود. همینجور داشتم 
فکر میکردم که یکی در اتاقم را زد و آمد 
داخل. مامانم بود با یه چادر سفید با گل 
های بنفش. وقتی چادر را روی دستش 
دیدم خیلی خوشحال شدم. چادر را به 

من داد و گفت: »اینم چادری که خیلی 
دوستش داشتی امیدوارم نماز هات قبول 
باشه«! من هم چادر را از دستش گرفتم و با 
خوشحالی شروع کردم به نماز خواندن و 
دعا کردن. بعد از خواندن نماز و دعا کردن 

به ساعت نگاه کردم. ساعت ۱۱ شب شده 
بود، وقتی ساعت را دیدم، تلویزیون را 
روشن کردم تا به همراه تلویزیون دعای 
جوشن کبیر را بخوانم. همین که تلویزیون 
خورد.  زنگ  موبایلم  کردم،  روشن  را 

به صفحه موبایلم نگاه کردم اول نمی 
خواستم جواب بدهم اما وقتی فهمیدم 
دوستم است، جواب دادم. دوستم: »الو 
احوال  و  سالم  از  بعد  خوبی«؟  سالم 
پرسی گفت »:من فقط االن اینترنت دارم 
یک ساعت دیگه تموم میشه ولی شادم باال 
نمیاد.  میشه ویدیوهای معلم رو از واتسپ 
میخوام  »نمیتونم.  گفتم:  بفرستی«؟  برام 
دعای جوشن کبیر بخونم«. ولی آنقدر که 
اصرار کرد؛ گفتم باشه و فیلم های معلم را 
برایش فرستادم. وقتی کارش تموم شد با 
خودم گفتم: »اشکال نداره توی این شب 
مقدس به دوستم کمک کردم و کار خیر 
انجام دادم«. بعدش هم شروع کردم به 
خواندن دعا و قرآن. در آخر وقتی همه ی 
کار ها را انجام دادم، ساعت ۱ بامداد شده 
بود. خوابیدم و موقع سحر مادرم بیدارم 
کرد و سحر خوردم و با یه حس متفاوت 

و خوب روزه گرفتم.

چادری با گل های بنفش 
 ■  معصومه میرصالحی. کالس پنجم

 

از زبان یک دوست: 
دلتنگتم مامان!

■  فاطمه زهرا زرگری 

مهربونم.  و  خوب  مامان  مامانم! 
بی  و  صادقانه  عمرتو  همه  میدونم 
برای  گذاشتی  من  پای  به  دغدغه 
آرامش  و  آسایش  تو  بتونم  اینکه 
زندگی کنم. حیف حیف که نتونستم 
بدونم،  رو  خوبی  همه  اون  قدر 
قبول دارم با آن همه رنج و سختی 
کشیدی،  زندگیت  در  که  عذابی  و 
گاهی وقت ها من هم رفتار چندان 
داد  ها  نداشتم. گاهی وقت  درستی 
می  برخورد  تند  هم  گاهی  میزدم. 
شرمنده  هستم.  ات  شرمنده  کردم. 
ام عزیزترینم! مهربون ترین کسی که 
تو زندگیت بخاطر من میخواستی از 

همه چیز بگذری. واقعا کلمه فرشته 
چقدر بجاست برای تو که از ته دل 
میگویم فرشته ایی فرشته ی زمینی. 
خیلی  کارام  خیلی  بخاطر  پشیمونم 
رو  تو  که  چیزهایی  خیلی  و  حرفام 
مامان  بودی  کاشکی  میکرد.  اذیت 
قدرتو  تونستم  می  بودی  کاشکی 
فدای  و  بودی  کاش  بدونم.  بیشتر 
ات  کشیده  های زحمت  اون دست 
بشم.  ات  خستگی  اون  فدای  بشم. 
اما حاال اما حاال که ندارمت حسرت 
خیلی چیزها رو دلم مونده. دلم داره 
از  اون روزهایی که  برای  پر میکشه 
ناهارمو  تندتند  و  میومدم  مدرسه 

»دختر  میگفتی:  میکردی  حاضر 
که  غذایی  برات  بیا  من  خوشگل 
اما  کردم«.  درست  رو  داری  دوس 
جواب من در قبال اون محبتت چی 
بود؟! مرا ببخش! ببخش مامان خوش 
قلبم! بخاطر اشتباهی که از سر غرور به 
تو عزیز ترین کسم گفتم. حاال که چنین 
فرشته ای را در زندگی ام ندارم از همه 
شما دوستان گلم میخواهم قدر مامان 
های نازتونو بدونین! قدر محبت هاشونو. 
بی دلیل دست هاشونو ببوسید! نگذارید 
این ها حسرت بشه و بمونه! اون موقع 
دیگه هیچی نمیتونه جاشو بگیره هیچی! 

خوب بخوابی مامان جونم! 

 آیا تا به حال نام علی شریعتی را شنیده 
اید؟ آیا نوشته هایش را خوانده اید؟ 
اگر ایشان را نمی شناسید و از مطالب 
مفیِد ایشان استفاده نکرده اید، اشکالی 
ندارد. ماهی را هر وقت از آب بگیرید 
تازه است. می خواهم کتابی را با عنوان »نیایش« به شما 
عزیزان معرفی کنم. نیایشی که واقعا نیایش است. آه و ناله 
های بیخود و سطحی در آن وجود ندارد. در آن از زار 
زدن های تظاهری اثری نیست. اما کلماتی در آن به کار 
رفته که مانند تیغی بر روی زبان ما است و این تیغ هر چه 
عمیق تر زبان را میبرد، واقعیت جمالت بیشتر و بیشتر 
میشود. او از خدا میخواهد، قلبی که در سینه اش میتپد، 
عقلی که جانش به آن وصل است، گذشته ایی که در آن 
زندگی میکرده است و آینده ایی که قرار است زندگی 
اش را بسازد همچون رودخانه ایی شفاف و زالل باشد. 

نکند در این راه گول دشمنان را بخورد؟ نکند در این راه 
ایمانش سست شود؟ نکند در این راه دلی را بشکند؟ 
نکند در این راه پل سرنوشت را خراب کند؟ حال برویم 
سراغ چند جمله فوق العاده ای که در این کتاب وجود 
دارد. »خدایا! در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی 
می کشاند، مرا با نداشتن و نخواستن، رویین تن کن«! 
»خدایا! به هر که دوست می داری بیاموز که: عشق از 
زندگی کردن بهتر است و به هر که دوست تر میداری، 
بچشان که: دوست داشتن از عشق برتر است«. »خدایا! 
خودخواهی را چنان در من بکش، یا چندان برکش، تا 
خودخواهی دیگران را احساس نکنم«. »خدایا! شهرت 
منی را که می خواهم باشم، قربانی منی که  میخواهند 
باشم نکند«. شما را به خوانش و مطالعه کتاب نیایش 
از جناب دکتر علی شریعتی دعوت می کنم. میدانم از 

مطالعه این کتاب سود بسیاری خواهید برد. 

معرفی کتاب:
 »نیایش« از

 دکتر علی شریعتی
■ ویشکا مهربان. کالس یازدهم

 

در یکی از روزها به خانه مادربزرگم 
رفتم. نام مادر بزرگم بی بی است. چند 
روزی پیش بی بی  ماندم. یکی از روزها 
بی بی برای نماز به مسجد رفت من هم 
به همراه او رفتم به مسجد. بی بی مشغول 
نماز بود من هم دلم می خواست نماز 
بخوانم و گوشه ای از چادر بی بی را بر 
روی سرم گذاشتم تا بتوانم نماز بخوانم. 

نماز تمام شده بود. بی بی  بعد از نماز 
کم  کم  شد.  دعا  خواندن  به  مشغول 
خوابم برد و سرم را روی زانوهای بی 
بی گذاشتم و خوابیدم کم کم دعاهای 
بی بی تمام شد و بی بی صدایم کرد تا به 
سمت خانه حرکت کنیم. به خانه رفتیم 
مشغول بازی کردن بودند. همینطور که 
من مشغول بازی بودم بی بی برایم یک 

چادر زیبا دوخت. بازی که تمام شد. نزد  
بی بی  رفتم، چادر را به من  هدیه داد. 
آن را سر کردم و خیلی زیبا بود. هر وقت 
آن را می پوشم شبیه یک فرشته آسمانی 
می شوم. نماز خواندن و دعا با آن حسی 

وصف ناشدنی دارد.

■  نگین نورمحمدی. کالس پنجم
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یادداشت

هنر و ادبیات 
کودک و نوجوان

شما با جمله معروف »زبان پارسی را پاس 
بدارید«؛ چه می کنید؟ بگذاریمش برای هفته 
آینده که بزرگداشت فردوسی هم هست. با 
»کلمه« چه می کنید؟ آیا تا کنون کلمه ای 
در جان شما ریشه زده و به جوانه رسیده 
ای  کلمه  از  که  آمده  پیش  تا حاال  است؟ 
خوشتان بیاید و مدام بر دهانتان باشد. کلمه 
های جدی و  جذاب، دوست داشتنی و 
پر رمز و راز؛ یا گاهی خشونت بی رحم 
از  ها  کلمه  مخاطب.  حیرانی  و  ها  کلمه 
دهانتان به کجا می روند؟ بر دل می نشینند 
یا پرت می شوند روی صورت مخاطب؟ 
در هوا سرگردان می مانند تا گوشی برای 
شنیدنشان پیدا شود؟ یا در دل می مانند و 
صبوری می کنند؟ کلمه ها در دنیای شما 

چه جمله ای می سازند؟

شعر

 

■  علی اصغر امامی. کالس یازدهم

عشق نیرویی جاودانه ای است 
که از دلها نشات می گیرد 

و به سر انگشتان منتهی می شود 
ولی هنوز به سحرآمیزی چشمان زیبای تو نیست

 

عالئم نگارشی

■ مریم خسروی

یکی بود یکی نبود /زیرگنبد کبود
سرزمین قصه بود/توی شهرقصه ها

پر بود از سروصدا/اسه ی چی بچه ها؟
دعوا می شد سرچی/عالئم نگارشی!

» . «
نقطه منم نقطه منم/آخرجمله می شینم

لپاتون می  شکل منو نگاه کن ».«/رو 
شینم

تموم شد حرفهای من/نقطه بذار جای 
من.
» ؛ «

من نقطه ویرگول هستم/هروقت شدید 
پشیمون

حرف ها موند تو دلتون/ادامه ی جمله 
رو

نقطه ویرگول بذارید/برید خدا همراتون
» ! « 

به به چه روز زیبا!/عجب شده واسه ما!
چه گل های قشنگی!/ای کاش برای 

من بود!
بهم سالم کنید خب!/منم عالمت تعجب!
کمی  شدید/ا  خوشحال  که  هرجا 

غمگین شدید
یا که ندایی اومد/از در صدایی اومد
با تعجب پریدید/منو اونجاها دیدید

» ؟ «
عالمت سوالم /دنبال ماجراها
آخر هر سوالها/چرا چگونه آیا

چطوری؟ چیست؟ و کجا؟/سوال داری؟ 
بفرما

» ، «
سالم منم ویرگولم/خیلی گوگولی مگولم
راستی توجمله هرجا/خسته شدید تو حرفا
منو بذارید همون جا/نفس بگیرید بچه ها

آره بابا...
»  « :

دونقطه دو گیومه/جای اینا کدومه
حرف  هایی که تمومه/نقل قول عمومه

کنارگفت و گوها/میادهمش دونقطه
یک گیومه باز می شه/جمله نوشته میشه
گیومه بسته می شه/خب بچه های زیبا

توی شهر قصه ها
همه شدن یک صدا

ادامه ی ماجرا
نوشته توکتاب ها

خسته  روزی  ها  آدم 
تظاهر  از  شوند.  می 
های  خنده  از  کردن 
جمع  میان  مصنوعی 
آدمها  رفیقانه.  های 
یک روز، یک جایی تصمیم می گیرند 
دست از تظاهر بردارند و خودشان باشند. 
از همه می برند؛ از همه کس فاصله می 
گیرند. شاید همین تظاهر کردن ها بوده 
که خودمان را از خودمان دور کردیم. مثال 
اگر روزی از ما بپرسند شغل مورد عالقه 
ات، رنگ مورد عالقه ات، استایل مورد 
عالقه ات چیست؟ یا اینکه آیا واقعا از ته 
دل احساس خوشبختی می کنید؟ جوابی 
نداشته باشیم که بدهیم؛ چون همش در 
حال تظاهر بودیم. تظاهر به خوب بودن، 
بهترین بودن، عالی بودن؛ ولی چرا یک 
باشیم. چرا  بار سعی نکردیم خودمان 
یک بار نخواستیم نگاه کنیم، ببینیم عالیق 
خودمون چیست واقعا. خودمان دوست 
داریم چه باشیم. چرا همه چیز وابسته 
به دنیای مجازی شده؟ اما همه ی این 
وابستگی ها یک روزی از بین می رود 
و همه ی ما خسته می شویم از خودمان 
نبودن. راستش من هم خسته می شوم.  
از اینکه میبینم منی وجود ندارد که وقتی 
در مورد خودم از خودم سوالی می پرسم 
ندارم و ساعت ها  برای سوالم  جوابی 
باید مغزم را درگیر جوابی کنم که شاید 
هیچوقت قرار نیست پیدا شود؛ یا شاید 
گذاشتم  می  کنار  را  تظاهرها  این  اگر 
خیلی زودتر از این ها جوابم را پیدا کرده 
بودم. نمی دانم شاید اشتباه از آدم های 
اطرافم بود. شاید اشتباه از آن ها بود که 
فکر می کردند من همیشه باید خوب 
باشم، اما خوب بودن به چه قیمت؟ به 

قیمت اینکه َمِن واقعی را از وجودم از 
دست بدهم و در من دیگر َمنی وجود 
نداشته باشد. خب پس حق بدهید که من 
خسته شوم. حق بدهید من هم یک روز 
قید همه را بزنم و از دنیای مجازی لفت 
بدهم. حق بدهید از شما بخواهم برای 
وقت گذراندن با من در کنارم حضور 
داشته باشید. حق بدهید از شما خواسته 
ای  داشته باشم. چون من برای شما هر 
کاری کرده ام.  پس حق بدهید من هم 
توقع داشته باشم. چون شما من را از َمِن 

واقعی دور کردید! شماها مرا وادار کردید 
بشوم کسی مثل خودتان. شبیه کسی که 
هیچ وقت نمی خواستم باشم. شما مرا 
وادار کردید بزرگ شوم، وادارم کردید 
منطقم را جای احساساتم جایگزین کنم 
و حاال من هیچ احساسی ندارم. شماهایی 
که همه ی این کارها را با من کردید، االن 
کجایید؟ چقدر خواستم نباشم و چقدر 
خسته  چقدر  باشم،  که  کردید  اجبارم 
بودم و چقدر خسته ترم کردید، چقدر 
عصبی بودم و چقدر عصبی ترم کردند. 

این من داشت خوب میشد بدون حضور 
شماها، ولی دیگر امیدی به خوب شدن 
»َمِن« واقعی نیست.شاید فکر کنید این ها 
حرف های کلیشه ای هست که ممکن 
اما این ها  است هر آدم دیگری بزند؛ 
حرفهای دلم هستند. حرف های دلی 
که از همه شما خسته است؛ ولی هنوز 
هم همه ی شما را دوست دارد. حرف 
من  خواهد.  می  آرامش  که  دلی  های 
اشتباه کردم، بُعد دیگر ماجرا اینجاست 
که من اشتباه کردم. فکر می کردم مقصر 
اصلی شماهایید. اما االن که فکر میکنم 
مقصر اصلی خودم هستم. راستش من 
نخواستم  هیچوقت  نیستم.  خودخواه 
خودخواه باشم. من فقط دوست داشتم 
برای یک بار هم که شده خودم را دوست 
داشته باشم. ارزش خودم را نزد آدم ها 
بدانم و  هشدار دهم که منی هم وجود 
دارد که تو هر دفعه خردش میکنی! من 
همیشه از احساساتم ضربه خوردم ولی 
این بار خواستم فقط برای یک بار هم که 
شده یکی از شماها از احساساتتان ضربه 
بخورید به جای من. شماها کاری کردید 
من خودخواه شوم. کاری کردید آنقدر 
خودم را دوست داشته باشم که همه را 
نادیده بگیرم و ممنونم از شما که باعث 
شدید »َمِن« واقعی خودم را بشناسم. این 
َمنی که نیاز داشت خودش باشد. االن 
خودش است و تا همیشه خودش می 
ماند. حاال منی که بوده با منی که هست 
زمین تا آسمان فرق می کند. دختری که 
قبال بود بسیار شکننده بود؛ اما کسی که 
االن اینجاست، می گوید که این دفعه تو 
حواست به کارها و حرفایت باشد، این 
دفعه تو مواظب همه چیز باش!  مگر چی 

می شود؟ اینهمه من؛ یک بار هم شما!

آدم ها روزی خسته می شوند
■  سارا مقصودلو. شانزده ساله

داستان

 

■  نیایش مشکانی. پایه چهارم

نیایش یعنی داشتن کسی که همیشه مراقبت 
هست. مراقب است کارهای بد نکنیم. همانی که 
همیشه نگاهش به تو هست و خیلی دوست 
دارد. وقتی تنهایید با او حرف می زنید. وقتی 
که ناتوانید کمکتان می کند، تا بلند شوید. 
همانی که برایتان هدیه های بهشتی  داده 
است »مادر و پدر«. خداوندا شما به من و 
همه کودکان، هدیه های دیگری دادید که قابل 

توصیف نیست. خیلی دوست دارم. 



6www.golshanemehr.ir2213 اخبار/ جامعه     چهار شنبه 22 اردیبهشت ماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره 

 

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۲۹۸ و ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۳۰۱ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۴۸ و ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۱۷۵۶ تقاضای ۱- زهرا زیدآبادی بشناسنامه ۲۴ 
کد ملی ۲۱۲۲۲۲۲۱۷۴ صادره از گرگان فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است ۲- خدیجه زیدآبادی بشناسنامه ۲۱ کد ملی ۲۱۲۲۲۳۹۲۰۴ صادره از گرگان فرزند 
احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  بمساحت کل ششدانگ 
۱۰۰ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از 
انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م. الف ۶۷۱۴

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3- قانون و ماده ۱3
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴  شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۶۰۴  رای  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آق قال، کالسه 
۱۳۹۷۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۴۰ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غفور گرگانی فرزند مراد به شماره 
شناسنامه ۱۷۶۲ کدملی ۴۹۷۹۰۵۷۷۴۸ صادره از آق قال در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۷۵ مترمربع پالک شماره ۸۵۴ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی آق قال بخش ۷ حوزه ثبتی آق 
قال از سهمی موسی احمدی الملنگ محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور 
اطالع در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان آق قال تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۶۷۱۶

آگهي هاي ثبتي

خبر

 کشت غرقابی شالی فقط
 به اراضی نسق محدود شود

گلستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت: امسال با توجه به شرایط خشکسالی، 
بر  استان  کم آبی  با  سازگاری  کارگروه  در 
ممنوعیت کشت شالی و سایر محصوالت 
به ویژه  جاری  آبی  سال  در  طلب  آب  پر 
گزارش  به  شد.  تأکید  چاه ها  آب  توسط 
روابط عمومی، سیدمحسن حسینی اظهار 
 ۱۵ حدود  قدیم االیام  از  گلستان  در  کرد: 
هزار هکتار نسق قدیمی برنج وجود داشته 
که از طریق آب های سطحی و رودخانه ها 
آبیاری می شوند و در سال های خشکسالی، 
کشاورزان این نسق ها با تجربه ای که دارند، 
میزان سطح کشت را مدیریت می کنند. وی 
افزود: در سنوات گذشته به دالیلی مانند 
این  توسعه  برنج،  بیشتر  اقتصادی  ارزش 
به صورت  از آب چاه ها  استفاده  با  کشت 
غرقابی صورت گرفت که موجب آسیب 
به آبخوان ها شده است. مدیرعامل شرکت 
توجه  با  بیان کرد:  منطقه ای گلستان  آب 
کشت  که   ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون  به 
سازگاری  کارگروه  تشخیص  به  را  برنج 
با کم آبی استان ها واگذار کرده، کارگروه 
شد  تشکیل  گلستان  استان  در  موردنظر 
جاری  سال  خشکسالی  به  توجه  با  و 
سال   ۵۰ در  سال ها  خشک ترین  از  که 
و  شالی  کشت  ممنوعیت  است،  اخیر 
سال  در  طلب  آب  پر  محصوالت  سایر 
چاه ها  آب  توسط  به ویژه  را  جاری  آبی 
بدون  گفت:  وی  داد.  قرار  تأکید  مورد 
شک هدف از ممنوعیت کشت های پرآب 
آبی  منابع  از  گلستان، حفاظت  در  طلب 
توجه  با  و  است  کشاورزی  بهره وری  و 
برنج  غرقابی  و  سنتی  کشت  اینکه  به 
منظور  همین  به  دارد،  باالیی  آبی  نیاز 
الزم است این نوع کشت در گلستان به 
همان ۱۵ هزار هکتار نسق قدیمی شالی 
کرد:  خاطرنشان  حسینی  شود.  محدود 
چاه های  مصرف  کنترل  فرهنگ سازی، 
از  غیرمجاز  چاه های  پیگرد  نیز  و  مجاز 
راه های حفاظت از منابع آبی استان است 
ورطه  از  استان  گذر  چاره  راه  تنها  و 
کم آبی ذاتی، بهره وری از منابع آبی مانند 
محصوالت جایگزین و خشکه کاری برنج 
است؛ از مسئوالن  و کشاورزان محترم در 

این زمینه درخواست یاری می کنیم.

توشن، سرمایه ای خاموش با آینده ای روشن
گلستان، یکی از استان های شمالی کشور 
از سویی  آن خطه،  به  با سفر  که  است 
می توان بنادر گز و ترکمن را در دریای 
کاسپین و از سویی دیگر مناطق جلگه ای 
جنگل  بی نظیر  طبیعت  و  کوهستانی  و 
گلستان را به نظاره نشست. به گزارش 
استان،  این  در  روستا  و  هر شهر  ایسنا، 
ویژگی و جذابیت منحصربه فرد خود را 
دارد که گردشگران با سفر به آنها عالوه 
خدادادی،  نعمت های  از  بهره مندی  بر 
می توانند لحظات شاد و مفرحی را در دل 
طبیعت سپری کنند. توشن، نام روستایی 
کوچک در منتهی الیه جنوب شهر گرگان 
در دهستان انجیرآب است که باید برای 
رسیدن به آن مسیر کوتاهی را از جاده 
اصلی سپری کرد. آنچه که بر معروفیت 
این روستا افزوده، آبگیر و یا آب بندان 
چشمه  از  آن  آب  که  است  کوچکی 
دوبرار تأمین می شود و پس از عبور از 
روستا، به آن می رسیم. آبگیری که بخش 
وسیعی از آن در میان کوهستان و جنگل 
واقع شده است و بخش بسیار کوچک آن 
به اراضی کشاورزی منتهی می شود. آبگیر 
توشن، خلوت گاه خانواده هایی است که 
ازدحام شهرنشینی خسته  و  از شلوغی 
شده اند و لحظاتی را برای فرار از هیاهوهای 
شهری به آنجا پناه می برند. برخالف سایر 
اماکن گردشگری استان گلستان، توشن 
خوش نشین های  هجوم  از  حدودی  تا 
مانده  امان  در  آپارتمان ساز  و  ویالنشین 
است. آثار تخریب ساختمان ها و ویالهای 
غیرمجاز به راحتی در گوشه و کنار این 
به  آبگیر  اطراف  در  به خصوص  روستا 
چشم می خورد و این مهم مبین این است 
که دستگاه های قضایی و نظارتی در زمینه 
با  منطقه  این  با سودجویان در  برخورد 
ظرافت و حساسیت بیشتر پیش می روند. 
هادی  طرح   اجرای  عملیات  روزها  این 
روستا با جدول کاری، جابجایی تیرهای 

برق، زیرسازی و آسفالت راه های اصلی و 
فرعی منطقه مسکونی این دهکده در دستور 
کار قرار دارد و با سرعت در حال انجام 

است. آنچه که بیش از سایر موارد موجب 
نگرانی اهالی شده است، در دسترس قرار 
گرفتن اراضی کشاورزی و طبیعی اطراف 
روستا برای تبدیل شدن به حیاط خلوت 
سودجویان است که باید با نظارت کافی 
و مستمر دستگاه های ذی ربط، مانع از این 
رویداد شد. در حال حاضر آبگیر توشن، 
فقط یک آبگیر برای بیتوته موقتی طبیعت 
دوستان است و آنچه که برای اهالی روستا 
بر جای می ماند، تخریب طبیعت و بر جای 

ماندن تل عظیمی از زباله است.

 الزام تعریف طرح جامع گردشگری توشن
تعریف یک طرح متناسب با طبیعت و 

ایجاد زیرساخت های گردشگری متناسب 
با جنگل و کوهستان و تحویل قانونی 
ذیصالح،  متولی  یک  مدیریت  به  آن 

برای  درآمدزایی  بسترساز  می تواند 
جوانان  پایدار  اشتغال  و  روستائیان 
به شهر  از مهاجرت  جهت جلوگیری 
و  طبیعی  منابع  مثال،  برای  باشد. 
در  آستارا  شهرستان  در  آبخیزداری 
غرب استان گیالن، احاله پارک جنگلی 
بی بی یانلو را که ۱۵۱۲ هکتار وسعت 
قابل  که  ساله  قراردادی ۱۵  طی  دارد، 
بندر  این  شهرداری  به  است،  تمدید 
مرزی واگذار کرده و شهرداری آستارا با 
ایجاد زیرساخت ها با حفظ بافت طبیعی، 
عالوه بر جذب گردشگر و ایجاد اشتغال 
کرامت  حفظ  برای  را  شرایطی  پایدار، 
زیرساخت های  افزایش  و  گردشگران 

کرده  ایجاد  شهرستان  این  گردشگری 
است. بی بی یانلو، هم اکنون با جاذبه های 
طبیعی و تنوع گیاهی و جانوری خود 
به عنوان پارک بدون زباله ایران شناخته 
گردشگر  هزاران  ساالنه  و  است  شده 
داخلی و خارجی در آن بیتوته می کنند. 
حال متولیان آبگیر توشن می توانند این 
تجربه را با شرایطی متفاوت و تعریف 
طرح جامع و جذب سرمایه گذار توانمند 
دولتی و غیردولتی اجرا نموده که به طور 
اقدام در رأس  این  از  یقین سود ناشی 
سفره اهالی منطقه، به خصوص جوانان را 
پررنگ می کند و در مرحله بعد، دست 
سودجویان را از تخریب محیط و بافت 
طبیعی آبگیر و پیرامون جنگلی آن برای 

همیشه کوتاه می کند.

 تخلیه رسوبات آبگیر را جدی بگیرید
این  به  سوابق  بررسی  با  که  چند  هر 
موضوع خواهیم رسید که پیش تر، طرح 
احداث  تعریف  با  توشن  گردشگری 
گلی،  و  طبقه  یک  گردی  بوم  کلبه 
عکس،  آتلیه  صنایع دستی،  بازارچه 
در  قایق سواری  و  دوچرخه سواری 
این طرح ها  ولی  بود،  گرفته شده  نظر 
هیچ موقع عملی نشد و باید مسئوالن 
ویژه  نگاهی  گلستان  استان  باالدست 
تغییر  و  مجوزها  صدور  تسهیل  در  را 
سازمان های  جزیره ای  نگرش  در 
از  باشند.  داشته  خود  زیرمجموعه 
سویی دیگر آنچه که آبگیر را با خطر 
تخلیه  عدم  است،  کرده  مواجه  جدی 
مربوطه،  متولیان  که  است  رسوبات 
سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای 
باید تصمیمات مقتضی را در این زمینه 
اعمال کنند و با توجه به نزدیک شدن 
به فصل گرما و کاهش حجم آب سطح 
زمینه  این  در  را  الزم  اقدامات  آبگیر، 

انجام دهند.

۰۱73225۱3۱6
۰۱7322۴۴3۰2

آنچه که بر معروفیت روستا ی توشن افزوده، آبگیر و 
یا آب بندان کوچکی است که آب آن از چشمه دوبرار
 تأمین می شود و پس از عبور از روستا، به آن می رسیم. 

مهارت های فنی حرفه ای 
زمینه ساز اشتغال
دانشجویان خواهد شد

فرماندار گرگان تصریح کرد: دانشجویان 
دارای مهارت می توانند به خوبی چرخ های 
برای  که  تولید را به حرکت درآورند 
تحقق بخشیدن به شعار سال و تکیه 
بر تولیدات داخلی نیاز است به آن ها 
به گزارش روابط  بیشتر توجه شود. 
عمومی، حمیدی بیان داشت: با توجه 
به اینکه دانشگاه های فنی و حرفه ای 
یکی از مراکزی هستند که در چرخه 

ایفا می  اقتصاد نقش مهمی  تولید و 
دانشجویان  پرورش  با  باید  کنند، 
اشتغال  ساز  زمینه  تخصص  دارای 
فرماندار  شوند.  عزیز  دانشجویان 
مهم  اهداف  به  اشاره  با  استان  مرکز 
ای خاطرنشان  فنی حرفه  آمورشگاه 
کرد: شناسایی و معرفی افراد ماهر و 
نخبه به صنایع و بنگاه های اقتصادی 
رشد  برای  مناسب  بستر  ایجاد  و 

مهارت های تخصصی باید از اهداف 
حرفه  فنی  های  آموزشکده  مهم 
شود.  ویژه  توجه  آن  به  و  باشد  ای 
حمیدی ادامه داد: فرمانداری گرگان 
این آمادگی را دارد تا با بررسی راه 
کارهای مناسب و ارائه تسهیالت به 
نخبگان و متخصصین مخترع، زمینه 
کار  و  کسب  برای  اندازی  راه  ساز 

های نوین باشد.
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63۰ پایگاه ثابت و سیار زکات 
فطریه را جمع آوری می کنند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
گلستان از شیوه پرداخت غیرحضوری 
زکات فطره و کفاره خبرداد و گفت: 
همچنین ۶۳۰ پایگاه ثابت و سیار در 
آوری  جمع  را  فطریه  زکات  گلستان 
می کنند. به گزارش مهر، عیسی بابایی 
اظهارکرد: مردم خیر و نیکوکار استان 
می توانند با روش پرداخت الکترونیکی 
فطریه و کفاره خود را برای کمک به 
مددجویان تحت حمایت این نهاد واریز 
کنند. بابایی با توجه به ساماندهی مراکز 
جمع آوری زکات فطریه در سطح استان 
دار  روزه  و  خیر  مردم  کرد:  تصریح 
گلستان، از اهداء زکات فطریه خود به 
مراکز غیرمجازی که فاقد آرم و لوگوی 
تایید شده دبیرخانه شورای زکات می 

باشند، خودداری کنند. وی افزود: روش 
پرداخت الکترونیکی زکات فطره بسیار 
کمک کننده در خدمت رسانی سریعتر 
بابایی  است.  نیازمندان و محرومان  به 
تصریح کرد: این نهاد امسال با شماره 
کارت های مجازی آماده دریافت فطریه 
و  عمد  کفاره  و  سادات  فطریه  عام، 
غیرعمد هم استانی های روزه دار است. 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
استان گلستان عنوان کرد: سال گذشته 
هم استانی های عزیز ،۱۳ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان زکات فطره و کفاره برای 
کمک به مستضعفان و نیازمندان پرداخت 
کردند که پیش بینی می شود در سال 
جاری بیش از ۱۷ میلیارد تومان جمع 
آوری شود. وی با اشاره به اینکه بخش 

عمده زکات فطره شهروندان صرف امور 
معیشتی اقشار محروم و مددجویان کمیته 
امداد می شود گفت: از ساعات اولیه عید 
سعید فطر، پایگاه های کمیته امداد با بسیج 
همه امکانات و با حضور مؤثر میدانی، 
آماده دریافت زکات فطره روزه داران 
ممکن  زمان  سریع ترین  در  و  هستند 
تحت  مددجویان  لیست  به  توجه  با 
حمایت و نیازمندان مناطق مختلف این 
استان نسبت به هزینه کرد فطریه خیران 
و با رعایت احکام فقهی فطریه عام و 
تصریح  بابایی  می شود.  اقدام  سادات 
از  فطریه  جمع آوری شده  وجوه  کرد: 
شهری به شهر دیگر منتقل نمی شود و 
با اولویت در میان نیازمندان و فقرا همان 

منطقه توزیع می شود.

خبر

مستندنگاری و فن شناسی
 طرح مرمت برج قابوس 

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس گفت: 
تاکنون  با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 
مراحل مستندنگاری و فن شناسی پروژه تهیه 
طرح جامع مرمت پوسته خارجی قسمت 
تاریخی  بنای  این  رک(  )گنبد  مخروطی 
متعلق به سده چهارم هجری قمری انجام 
شد. عبدالمجید نورتقانی در حاشیه بازدید از 
آخرین وضعیت تهیه طرح جامع مرمت برج 
قابوس اظهارداشت: مرمت بنای گنبدقابوس 
به طور جدی از سال ۱۳۱۰ هجری شمسی 
اقدامات  متخصص  گروه های  و  شد  آغاز 
ارزشمندی برای حفظ و مرمت این اثر تاریخی 
انجام دادند. وی افزود: در ادامه برنامه های 
سال  قابوس،  برج  جهانی  میراث  مدیریتی 
۹۷ پیش مطالعه برنامه مستندنگاری مرمت 
برج قابوس با ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار در 
مدت یک سال توسط اساتید دانشگاه شهید 
بهشتی انجام شد و اواخر سال گذشته نیز 
با تخصیص سه میلیارد ریال اعتبار قرارداد 
پیمانکار  به عنوان  این دانشگاه  با  دیگری 
برای تهیه طرح جامع مرمت پوسته خارجی 
قسمت مخروطی بنا و ساخت نمونه  آجر و 
مالت مورد استفاده در این بنا منعقد گردید.

مدیر پایگاه جهانی برج قابوس اضافه کرد: 
تهیه طرح جامع مرمت این بنای تاریخی با 
همکاری گروه مرمت و مطالعات معماری 
دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  دانشکده 
قسمت  مرمت  بر  تمرکز  با  بهشتی  شهید 
مخروطی به دلیل فرسایش های زیستی در 
پوسته خارجی بنا و رویش بوته ها در حال 

انجام است.

توزیع 5 میلیارد تومان
 بسته معیشتی در نقاط محروم 

اجرایی  ستاد  رسانی  قرارگاه خدمت  دبیر 
فرمان حضرت امام )ره( گلستان گفت: پنج 
میلیارد تومان بسته معیشتی در نقاط محروم 
گلستان توزیع می شود. به گزارش روابط 
عمومی، علی رسولی اظهار کرد: ۲۰ هزار 
بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲۵۰ هزار 
مردم  بین  در  بزودی  و  آماده شده  تومان 
استان گلستان توزیع خواهد شد. دبیر قرارگاه 
خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( گلستان افزود: کار ما در قرارگاه 
خدمت رسانی استان مردمی است و نیازمند 
توان و یاری خیرین و جوانان هستیم. وی 
ادامه داد: پیرو منویات رهبر معظم انقالب 
قرارگاه  مومنانه  رزمایش  اجرای  بر  مبنی 
خدمت رسانی استان گلستان مفتخر به این 
بسته  هزار  بر ۲۰  بالغ  بزودی  و  شده  کار 
معیشتی به ارزش بالغ بر پنج میلیارد تومان 
تهیه و در بین نیازمندان توزیع خواهد شد. 
رسولی بیان کرد: ۶۴ تیم جهادی در قرارگاه 
از  مرحله  این  در  گلستان  رسانی  خدمت 
رزمایش احسان با ما همکاری می کنند تا 
این بسته ها به دست افراد مستحق، با تکریم 

و احترام برسد.

بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان گلستان از کلیه پیمانکاران واجد شرایط
 دریافت اسناد جهت شرکت در مناقصه با مشخصات ذیل دعوت به عمل می آورد.

آگهی مناقصه  عمومی
یک مرحله ای 

1-موضوع مناقصه : 
الف : اجرای دستمزدی اسکلت بتنی32 واحد مسکونی به متراژ3۴36 مترمربع 

ب: اجرای دستمزدی اسکلت بتنی32 واحد مسکونی به متراژ3۴36 مترمربع 
از پروژه طرح اقدام ملی مسکن درشهر گنبد ، مطابق اسناد ، جزییات و نقشه های  

پیوست اسناد مناقصه
2-برآورد اولیه:

الف:  بعدد )5.۱5۴.۰۰۰.۰۰۰)بحروف پنج میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون  ریال.

ب: بعدد )5.۱5۴.۰۰۰.۰۰۰)بحروف پنج میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون  ریال.
3- مبلغ تضمین: به عدد)25۸/۰۰۰/۰۰۰) و به حروف دویست و پنجاه و هشت 

میلیون ریال مي باشد .
مبلغ تضمین شده در مناقصه باید به یکي از صورتهاي مشروحه زیر به دستگاه مناقصه 

گزار تسلیم شود:        
   الف- ضمانتنامه بانکي 

   ب-فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 0201164971003 بانک ملی شعبه شهید 
بهشتی  به نام بنیاد مسکن استان گلستان

*مدت اعتبار تضمین هاي فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها 
بوده و براي سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکي 

باید طبق فرمهاي مورد قبول ، تنظیم شود.

4-صالحیت های مورد نیاز :
•گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادرشده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی
5- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه :  دوشنبه ۱۴۰۰/۰2/27

6- آخرین مهلت تحویل اسناد : پنجشنبه  ۱۴۰۰/۰3/۰6 
7- تاریخ بازگشایي اسناد : شنبه  ۱۴۰۰/۰3/۰۸

۸- طریقه دریافت اسناد : 
از طریق مراجعه به سایت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان به نشانی

www.bmgolestan.ir 
iets.mporg.ir    : از طریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس

از طریق مراجعه به آدرس گرگان – میدان بسیج – سایت اداری – بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی  استان گلستان- طبقه اول – امور قراردادها

9- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه از اولین مهلت تسلیم پیشنهادها
۱۰- نام دستگاه مناقصه گزار : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان

۱۱- نشانی دستگاه مناقصه گزار : استان گلستان – گرگان - میدان بسیج– سایت 
اداری- بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

۱2- تلفن تماس : 32۴35۰32- ۰۱7داخلی ۱69 ) واحد امور قراردادها و کنترل پروژه)

شناسه آگهی۱۱3۴393

اختالل در شبکه برق گنبد با هجوم سارها
 مدیر امور توزیع نیروی برق گنبدکاووس گفت: ورود 
پرندگان مهاجر از گونه سار و نشستن گروهی آن ها 
بر روی سیم های شبکه برق، باعث بروز اختالل در 
این  برق  توزیع  ولت  کیلو   ۲۰ شبکه  از  درصد   ۴۰
شهرستان شد. به گزارش روابط عمومی، محمدعلی 
 ۷۰۰ و  هزار  گنبدکاووس  داشت:  اظهار  عربگلو 
روزها  این  که  دارد  ولت  کیلو   ۲۰ شبکه  کیلومتر 
ایجاد  سبب  برق،  سیم های  روی  بر  سارها  نشستن 
اختالل و خاموشی برق می شود. وی بابیان اینکه همه 
ساله در فصل بهار سارهای مهاجر بویژه از خراسان 
شمالی وارد گلستان می شدند و مشکلی خاصی ایجاد 
نمی کردند، افزود: امسال با توجه به خشکسالی شدید 

این استان همجوار، جمعیت بیشتری از این پرندگان 
آنها روی  نشستن  نتیجه گروهی  که  آمدند  استان  به 
مدیر  است.  توزیع  شبکه  در  اختالل  برق،  سیم های 

امور توزیع نیروی برق گنبدکاووس اضافه کرد: تجمع 
این پرندگان روی سیم های شبکه توزیع برق باعث 
قطعی لحظه ای شبکه اصلی برق و سوختن فیوز در 
تیم های  اعزام  با وجود  شبکه های فرعی می شود که 
شرکت برق برای رفع مشکل خرابی ها به دلیل تعدد 
موارد خاموشی ، در برخی مواقع وصل شدن مجدد 
برق زمان بیشتری نیاز دارد. عربگلو گفت: اقدامات 
مختلفی مانند تغییر آرایش شبکه توزیع برق و نصب 
اسپیسر )فاصله گذار( بین خطوط در محل تجمع این 
پرندگان برای پیشگیری از بروز اختالل انجام شد اما 
به سبب زیاد بودن تعداد سارها همچنان در برخی 

نقاط اختالل ایجاد می شود.
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خبر

به جای توهین و تخریب
 رقبا برنامه ها بیان شود

به  گلستان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا  
توصیه کرد: به جای تخریب رقبا برنامه ها بیان 
شود. به گزارش روابط عمومی، هادی هاشمیان 
در چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی 
به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان اظهارکرد: 
تالش می کنیم حضور، تحرک و جنب و 
جوش مردم در انتخابات پرشور تر از گذشته 
باشد. رئیس کل دادگستری استان گلستان 
افزود: امروز تالش و تمرکز معاندان بر حضور 
کمرنگ مردم پای صندوق های رای است و 
مسئوالن وظیفه دارند مسیر را برای حضور 
مردم هموار کنند. هاشمیان ادامه داد: امسال 
شوراهای  در  عضویت  داوطلبان  نام  ثبت 
شهر و روستا افزایش بود و امیدواریم روز 
مانند دوره های قبل حضور  انتخابات هم 

مردم پررنگ و پرشور باشد.
وی گفت: یکی از دغدغه های مهم مردم در 
شرایط فعلی بیماری کرونا است و مسئوالن 
باید برای حضور ایمن و سالمت مردم پای 
صندوق های رای تدبیر کنند. هاشمیان اضافه 
کرد: کرونا بستر تبلیغات انتخاباتی را به سمت 
فضای مجازی سوق داده است و استفاده بهینه 
و درست از این فضا می تواند به شور انتخاباتی 
کمک کند. هاشمیان به داوطلبان عضویت در 
شوراهای شهر و روستا توصیه کرد: بر معرفی 
و ارائه برنامه های خود تمرکز کنند و از تخریب 
و توهین رقبا و خدشه دار کردن وحدت اقوام 
دادستان  این جلسه  در  بپرهیزند. همچنین 
عمومی و انقالب مرکز استان گلستان گفت: 
معرفی در فضای مجازی، مصداق تبلیغات 
زودهنگام بوده و با متخلفان برخورد می شود. 
سیدرضا سیدحسینی اظهارکرد: همه قوانین 
انتخاباتی بر فعالیت های فضای مجازی هم 
حاکم است. دادستان عمومی و انقالب مرکز 
گلستان افزود: تبلیغ در کانال های پیام رسان 
داخلی و خارجی، مصداق تبلیغات زودهنگام 
انتخاباتی است و با متخلفان برخورد می شود. 
وی بیان کرد: استفاده از امکانات دولتی هم 
تخلف بوده و برای متخلفان پرونده تشکیل می 
شود. دادستان مرکز استان گلستان به نامزدها 
توصیه کرد: در چارچوب قانون فعالیت کنند تا 

به مشکل برنخورند.
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چهار سال از وقوع مرگبارترین حادثه نیم قرن اخیر گلستان می گذرد. 

اعظم محبی: چهار سال از زخمی و جان 
باختن بیش از صد نفر از معدن کاران در 
حادثه تلخ معدن زمستان یورت می گذرد، 
احراز  جمله  از  بازماندگان  مطالبات  اما 
زمین  بر  همچنان  جانباختگان  شهادت 
مانده است. چهار سال از وقوع مرگبارترین 
می گذرد؛  گلستان  اخیر  قرن  نیم  حادثه 
داالن های  از  یکی  در  جرقه ای  از  پس 
پر از گاز معدن زمستان یورت آزادشهر، 
۱۱۳ نفر از معدنکاران گلستانی کشته و 
زخمی شدند. مرگ تلخ و مظلومانه ۴۳ 
نفر در این حادثه بعد از گذشت چند سال 
همچنان تازه است و به نظر نمی رسد به 
این زودی ها از ذهن مردم این دیار پاک 
شود. هم اکنون در آستانه چهارمین سالگرد 
جانباختگان، سخنان خانواده معدنکاران 
از  از آن دارد که بخش زیادی  حکایت 
مطالبات و مشکالت آن ها پا برجا است. 
هنوز بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع 
شهادت این جانباختگان را احراز نکرده 
و مقصران حادثه هم به سزای عمل خود 
به  مبالغی  هرچند  همچنین  نرسیده اند. 
عنوان دیه و حقوق و مستمری در نظر 
گرفته شده اما طبق گفته خانواده ها رقم 

منظور شده، بسیار ناچیز است.
خواسته ها عملی نشد

یکی از جانباختگان در این حادثه مجید 
طالبی سوسرایی بود که هنگام فوت، ۳۸ 
سال سن داشت، پدر وی گفت: اردیبهشت 
هر سال که فرا می رسد خاطرات تلخ معدن 
زمستان یورت دوباره زنده می شود. حاج 
ابراهیم سوسرایی افزود: هنگامی که خبر 
نیمی  پیچید  سوسرا  روستای  در  حادثه 
از مردم روستا به سوی معدن رفتند زیرا 
اعضای خانواده شان در آن معدن مشغول 
به فعالیت بودند. وی با بیان اینکه ۶ نفر 
از جوانان روستا در این حادثه مظلومانه 
شهید شدند، گفت: چهار سال است که 
فرزندان این منطقه در راه تولید و استخراج 
زغال سنگ و خدمت به کشور جان خود 
را از دست دادند و مدیران خبر داده بودند 
که به عنوان شهید از خانواده ها حمایت 
مکرر  مراجعات  وجود  با  اما  می کنند 
تاکنون تالش ها هیچ ثمری نداشته است. 
سوسرایی اظهار کرد: خانواده جانباختگان 
از پیمانکار معدن شکایت کرده و با وجود 
مراجعات مکرر به دستگاه قضائی هیچ 
رأی و دادنامه ای به خانواده ها داده نشد 
تلویزیون  طریق  از  خانواده ها  صرفاً  و 
متوجه شدند که متخلف چه کسی است. 
وی گفت: مستمری در نظر گرفته برای 
بازماندگان تا قبل از سال جدید بسیار ناچیز 
بوده و هم اکنون مقادیری به آن اضافه شده 
است.خانم سوسرایی مادر این شهید هم 
گفت: زمانی که برای جانباختگان حادثه 
سیل گمیشان عنوان شهادت محرز شد ما 
انتظار داشتیم که موضوع شهادت فرزندان 
ما هم به نتیجه برسد و در این راه از همه 
مسئوالن استانی انتظار کمک داریم. وی با 
یادآوری شدت اندوه و ماتم خود افزود: در 

چهار سال گذشته حتی یک بار هم از مسیر 
منتهی به زمستان یورت عبور نکرده ام زیرا 
دادن  از دست  غم  یادآور  معدن  دیدن 

جگرگوشه ام است و تحمل آن را ندارم.
از وعده مسئوالن خسته شده ایم

پدر یکی دیگر از جان باختگان که حاضر به 
بردن نام خود نشد گفت: از وعده مسئوالن 
مشکالت  حل  خصوص  در  مدیران  و 

تحقق  به  امیدی  دیگر  و  شده ایم  خسته 
مطالبات نداریم. وی با ِگله از احراز نشدن 
بازماندگان،  پایین  مستمری  و  شهادت 
بیمه رد شده برای معدنکاران در  افزود: 
قالب عناوینی همچون کتابدار، جوشکار، 
دلیل  همین  به  و  بوده  غیره  و  خیاط 
تعلق  بازماندگان  به  ناچیزی  مستمری 
اینکه مشکالت  از  اطالع  برای  می گیرد. 
معدنکاران قبل و بعد از حادثه چه تغییراتی 
داشته با یکی از اعضای شورای کارگری 
معدن زمستان یورت گفتگو کردیم، علی 
نظاره وطن گفت: هم اکنون مطالبات ما 
به روز شده و معوقه چندانی نداریم. وی 
افزود: مشکالت بیمه هم تا حدود زیادی 
حل شده ولی بیمه ناقص سال های قبل 
مشکل بخش زیادی از کارگران است که 
باید مسئوالن آن را پیگیری کنند. نظاره 
وطن با بیان اینکه بنده ۲۵ سال سابقه کار 
داشته ولی هنوز بازنشسته نشده ام، گفت: 
حقوق پایه بنده هم پایین بوده و با توجه به 

سختی کار دریافتی نداریم.
گلستان  در  سنگ  زغال  معدن   ۱۶

وجوددارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
معادن  ایمنی  در خصوص  گلستان هم 
گفت: تنوع مواد معدنی در گلستان باال 
از خطرناک ترین معادن  اما یکی  نیست 
زغال سنگ است که در استان ما هم وجود 
افزود: حساسیت  دارد. حسین طلوعیان 
کار در معدن، هم برای سالمت معدن کار 

و هم حفظ محیط زیست حائز اهمیت 
بوده بنابراین در همه فعالیت های معدنی 
نماینده ای از طرف سازمان نظام مهندسی 
معدن و ناظر فنی و ایمنی وجود دارد و بر 
رعایت استانداردها، نحوه پیشروی معادن، 
نحوه کار و انفجار، تخلیه باطله های معدن، 
بندی  تخلیه مواد معدنی به خارج، آرک 
زغال سنگ و تخلیه هوا نظارت می کند. 

وی از بازدید دوره ای صمت و اداره کار 
هم خبر داد و گفت: اگر نواقصی در حین 
کار وجود داشته باشد به بهره برداران تذکر 
داده می شود.طلوعیان با اشاره به تعطیلی 
یکی از واحدهای معدنی گلستان به دلیل 
نداشتن ایمنی، اضافه کرد: ۶۰ واحد بهره 
برداری معدنی در استان وجود دارد که 
واحد   ۱۶ زغال سنگ،  معدن  واحد   ۱۶
معدن سنگ الشه، ۱۵ واحد صدف کوهی 

و غیره است.
پیگیر احراز شهادت بوده ایم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان 
هم در خصوص مطالبات بازماندگان حادثه 
معدن زمستان یورت گفت: در زمینه احراز 
شهادت ما مکاتبات الزم را انجام دادیم ولی 
این پروسه دست ما نیست و باید مسئوالن 
ارشد استان آن را پیگیری کنند و وزارت کار 
در این زمینه نقشی ندارد. سعید مازندرانی 
افزود: در زمینه مقصران حادثه قوه قضائیه 
رای نهایی را صادر کرده و مقصران هم 
مشخص هستند. وی با بیان اینکه اداره کار 
به وعده خود عمل کرده است، گفت: مقرر 
شده بود بعد از حادثه، کلینیک ویژه در رامیان 
و آزادشهر راه اندازی شود و معدنکاران از 
درمان رایگان بهره مند شوند که چنین شد. 
مازندرانی اضافه کرد: پرداخت دیه، ودیعه 
طرف  از  دیگر  پرداختی های  و  مسکن 
نهاد ریاست جمهوری، صمت و وزارت 
کار و معادن انجام و مستمری بازماندگان 
هم ظرف مدت یک ماه برقرار شد و هم 

اکنون با افزایش حقوق و همسان سازی 
دریافتی ها بهتر از گذشته شده است. وی 
اعضای  از  برخی  بکارگیری  از  همچنین 
خانواده بازماندگان در معدن خبر داد و 
نامگذاری  مانند  مسائل  از  برخی  گفت: 
خیابانی به نام جانباختگان زمستان یورت، 
دست ما نیست ولی تا جایی که ممکن 
بود مشکالت را رفع کردیم.مازندرانی در 
تمام  افزود:  هم  معادن  ایمنی  خصوص 
معادن استان تهویه مصنوعی داشته و چند 
صد میلیارد تومان برای نصب هواکش های 
سال  آن  از  و  است  شده  هزینه  صنعتی 
تاکنون هیچ فوتی نداشتیم. وی گفت: تالش 
کرده ایم طی این سال ها هر آنچه مربوط 
به ایمنی کارگاه ها بوده را پیگیری کرده و 
سختگیری در این زمینه به گونه ای بود که 
در سال گذشته یکی از معادن استان به دلیل 
نقص در ایمنی تعطیل و کارفرما مجبور 
شد تا حل مشکالت، حقوق کارگران را 
هم پرداخت کند.مازندرانی ادامه داد: حق 
و حقوق قانونی کارگران معدن طبق قانون 
کار(  )سختی  مشاغل  بندی  طبقه  و  کار 

پرداخت می شود.
۱۵۰ نفر بازنشسته شدند

به  الزم  البسه  و  تجهیزات  ارائه  از  وی 
کار  کرد:  اضافه  و  داد  خبر  معدنکاران 
معدن بسیار سخت بوده و سعی می کنیم 
افراد با سابقه ۲۰ سال بازنشسته شوند که 
تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر مشمول این طرح 
شده اند. مازندرانی در خصوص سابقه بیمه 
فردی  است  ممکن  گفت:  هم  کارگران 
ساعات کمتری در معدن حضور داشته 

و یا کارفرما بیمه را کامل رد نکرده باشد.
وی بیان کرد: عمده مشکالت بیمه مربوط 
به صورت  معادن  که  است  به سال ۸۵ 
پیمانکاری بوده و نواقصی در پرونده ها 
و بیمه کارگران وجود دارد که البته بخش 
زیادی از آنها استخراج شده و به صورت 
اقساط واریز شده است. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: برخی 
از معادن یک و برخی معادن دو ماه در 
اما  دارند  معوقه  حقوق  پرداخت  زمینه 
پرداختی ها ماهانه ادامه دارد. مازندرانی 
افراد که دریافتی  از  توضیح داد: برخی 
پایینی داشته و یا هنوز بازنشسته نشده اند 
سنوات  در  کارفرما  است  این  دلیل  به 
از  اما  نکرده  واریز  را  فرد  بیمه  گذشته 
سال ۹۰ به بعد به دلیل اینکه همه چیز 
خروج  و  ورود  کارت  و  بوده  مکانیزه 
برای معدن کاران طراحی شده، همه چیز 
تصریح  وی  است.  مشخص  و  شفاف 
زمینه  در  معدنکاران  از  کسی  اگر  کرد: 
بیمه و دریافتی مشکلی دارد می تواند به 
بنده مراجعه کرده تا آن را پیگیری کنم. با 
وجود همه مشکالت و تنگناها همچنان 
تعداد زیادی از جوانان منطقه در اعماق 
چند صد متری سطح مشغول به فعالیت 
بوده و خانواده این افراد هر صبح نگران 
هستند که رفتن از آنها به معدن بازگشتی 

دارد یا خیر.

آرزوی معدن کاران، بر باد رفت

 6۰ واحد بهره برداری معدنی در استان وجود دارد که 
۱6 واحد معدن زغال سنگ، ۱6 واحد معدن سنگ الشه،

 ۱5 واحد صدف کوهی و غیره است.


